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ﯾﻮﺳﻔﯽﻓﺮ – ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ اﺻﻨﺎف ﮐﺎرﮔﺮوه ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺪ و ﻟﺒﺎس – در
اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ دوﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻟﺒﺎس ﻋﺎﺷﻮراﯾﯽ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﻌﺪ از
ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﺒﺎس ﻓﺮم ﻣﺪارس اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﻫﯿﭻ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺮای ﺑﺎزار ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎ ﭘﻮﺷﺎک ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ ﺧﯿﺎط ﯾﺎ اﻗﻮاﻣﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺣﻮزه دارد ،زد و ﺑﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺳﻔﺎرش ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻫﺮ داﻧﺶآﻣﻮزی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻣﻮﻇﻒ ﻣﯽﺷﻮد از ﻣﺪرﺳﻪ
ﻟﺒﺎس ﻓﺮم ﺧﻮد را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس ﺑﻪﺷﮑﻞ
ﻏﯿﺮﻣﺴﻮوﻻﻧﻪ در ﺣﻮزه ﭘﻮﺷﺎک دﺧﺎﻟﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎدآﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺴﻨﺎ ،او اداﻣﻪ داد :اﻧﺘﻈﺎر
دارﯾﻢ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎ در اوﻟﯿﻦ روز ﻣﺪارس ﻣﻮﻇﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﻮزه ﭘﻮﺷﺎک ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﻪوﺟﻮد آﯾﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ ،ﻫﻤﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن را در اوﻟﯿﻦ روز
ﻣﺪارس ﻣﻮﻇﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﯾﺎد دﻫﻨﺪ؛
اﻣﺎ ﻣﺎ از ﻫﻤﺎن روز اول ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪن ﭘﻮﺷﺎک
ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ،ﺗﻘﻠﺐ ﺑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ آﻣﻮزش داده ﻣﯽﺷﻮد.
ﭼﯿﻦ ﺑﺎزار ﻟﺒﺎس ﻣﺸﮑﯽ را ﻫﻢ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮد
ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ اﺻﻨﺎف ﮐﺎرﮔﺮوه ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺪ و ﻟﺒﺎس ﮔﻔﺖ :ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ در ﺣﻮزه
ﻟﺒﺎس ﻣﺪارس دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻦ را ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش ﻫﺮ روز ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻟﺒﺎس ﻓﺮم ﻣﺪارس داﻧﺶآﻣﻮزان
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ آنﻫﺎ در ﺣﻮزه ﻟﺒﺎس ﻣﺤﺮم وارد ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺎ
در اﯾﺎم ﻣﺤﺮم ،ﺣﺪودا ﺑﻪ  ۶۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺖ ﻟﺒﺎس ﻋﺰا ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ .در
اﯾﻦ اﯾﺎم ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻟﺒﺎس ﻣﺸﮑﯽ ﺧﺮﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺸﻮر
ﭼﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﺎزار را ﻫﻢ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﯾﻮﺳﻔﯽﻓﺮ اداﻣﻪ داد :ﺷﺐ ﻋﯿﺪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ روﻧﺪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ
داﯾﺮ ﮐﺮدن دو ﺗﯿﺮ ﭼﻮﺑﯽ در زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﻮﺷﺎک ﺑﻬﺎره را
ﺑﻪ دﻻﻻن ﻣﯽﺳﭙﺎرﻧﺪ آنوﻗﺖ ﺗﻮﻗﻊ دارﻧﺪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺳﺮﭘﺎ ﺑﺎﺷﺪ!
ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﻮوﻻﻧﻪ در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻮﺷﺎک دﺧﺎﻟﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ و اﺟﺎزه

دﻫﯿﺪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا در ﺑﺨﺶ
ﭘﻮﺷﺎک ،ﺗﻮان ﺻﺪ درﺻﺪ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ دارﯾﻢ .ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﯿﭻ زﻣﺎن
ﻃﻼﯾﯽای را ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺑﻪدﺳﺖ ﻧﻤﯽآورﻧﺪ.
ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻮﺷﺎک ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۵۰درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺣﺴﻦﭘﻮر – رﺋﯿﺲ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن اﺻﻨﺎف در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ – ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﻮزه ﮐﺎری ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ ﻃﺒﻖ آﻣﺎر واﻗﻌﯽ ،ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻮﺷﺎک ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  ۵۰درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ درﺻﺪد
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﻠﻮی ﻗﺎﭼﺎق را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ راهﻫﺎی ورودی ﻗﺎﭼﺎق،
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ،ﺷﺮاﯾﻂ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﺪی در ﺣﺎل اﺻﻼح اﯾﻦ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
او اداﻣﻪ داد :ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺰاﺣﻤﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ،
ﮔﺎمﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﺮای اﺻﻼح آن ﺑﺮداﺷﺘﻪاﯾﻢ .وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮزﻫﺎ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﯾﮏﺑﺎره ﺟﻠﻮی ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼت را
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﺑﺎﯾﺪ واﻗﻌﯿﺖ را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ دوﻟﺖﻫﺎ در ﺑﺤﺚ اﺳﺎﺳﯽ
ﺗﺠﺎرت ،ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺮدم
ﺑﺴﭙﺎرﯾﻢ .ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻗﺪام ارزﺷﻤﻨﺪ ،در دﺳﺘﻮر
ﮐﺎر اﺳﺖ ﺗﺎ آن را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ و ﯾﮏ ﮔﺎم اﺳﺎﺳﯽ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮدارﯾﻢ.
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»ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی« داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ،
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ راﯾﺰنﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﻓﻘﻂ
ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺘﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ راه ﺳﻔﺎرت ،ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪانﺷﺎن
را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن اﺻﻨﺎف در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﮑﯽ
از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن وزﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﺑﻮدم ،اﻋﻼم ﮐﺮد :ﭼﺮاغ  ۲۰۰ﻫﺰار
واﺣﺪ ﺻﻨﻔﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪ .ﻣﻦ در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
ﺑﻪﻋﻨﻮان وزﯾﺮ ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﮑﻨﯿﺪ؟ اﻣﺴﺎل در ﺑﻮدﺟﻪ »ﺟﻮاﯾﺰ
ﺻﺎدراﺗﯽ« را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و ﮔﻼﯾﻪ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا دوﻟﺖ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻨﻮز اﻗﺪاﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ
ﮐﺎﻻی ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﺎﺑﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺴﻦﭘﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﻣﺸﺐ ﺑﺎ ﻣﺸﺎور آﻗﺎی ﭘﻮﺗﯿﻦ – رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر روﺳﯿﻪ –

ﺟﻠﺴﻪای دارﯾﻢ و ﻗﺮار اﺳﺖ واﻣﯽ را از ﮐﺸﻮر روﺳﯿﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .اوﻟﯿﻦ
ﮐﺎر ﻣﺎ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر روﺳﯿﻪ اﺳﺖ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ
ﺑﺤﺚﻫﺎ را ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﺪی اﻋﻼم ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎرﻫﺎ اﻋﻼم ﮐﺮدهاﯾﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺑﺎزار ،از ﻣﺘﺪﯾﻨﺎن ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ و ﺑﻌﺪ از آن ،ﺑﺎزار
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺴﻮوﻻن از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮای ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﺎک ،ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﻧﺎﭘﺎک را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﻢ
ﺣﻤﯿﺪ ﻗﺒﺎدی – دﺑﯿﺮ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺪ و ﻟﺒﺎس وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و
ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ – ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﻔﺖ :ﮐﺎرﮔﺮوه ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺪ و
ﻟﺒﺎس ،ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﻓﺮاﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ
دو ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﺪود ﻧﯿﺴﺖ .در ﻫﺮ ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ،دوﺳﺘﺎن از
ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای درد دل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻣﯽروﯾﻢ ﺑﺎ وﺟﻮد
ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺘﯽﻫﺎ و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽﻫﺎ ،درﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﮔﺸﻮده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ
ﻫﺮ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪی از ﻃﺮاﺣﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺗﻮﻗﻊﻫﺎ را ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽﺑﺮد و ﺗﻮﻗﻊ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ از
اﯾﻦﻫﺎﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﺸﻮر ﻣﺎ داﻋﯿﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎر و ﭘﺎﯾﺪاری دارد.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻬﺎن اﻟﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را در داﺧﻞ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
او اداﻣﻪ داد :ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﭼﺎق ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺗﺎ روزی
ﮐﻪ آﻣﺎر آن ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻠﯽ ﺑﺮﺳﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺗﻼش دﺳﺖ ﺑﮑﺸﯿﻢ .ﻟﺒﺎس ،ﯾﮏ
ﻧﻤﺎد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ .ﻟﺒﺎس ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ و در ﺷﻮرای
ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﯿﺰ در ذﯾﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ ﻓﺮد ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ وارد ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻟﺒﺎسﻫﺎ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻔﺎوت ﮐﺸﻮر ﻣﺎ
ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ
ﺑﺎ وﺟﻮد آنﮐﻪ ﻟﺒﺎس ،ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﺣﺘﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ
ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد .وﻗﺘﯽ
ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ را ﺟﻤﻊآوری ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ دﺳﺖ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺣﻮزه
ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ .آﯾﺎ ﺑﺮازﻧﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس را ﺑﺪون اﺳﺘﺪﻻل ،ﺗﺤﻘﯿﻖ
و ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ ﺗﻦ ﮐﻨﯿﻢ؟!
دﺑﯿﺮ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺪ و ﻟﺒﺎس ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﭼﺮاﯾﯽ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﺒﺎس ﻣﺸﮑﯽ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺤﺮم و ﺻﻔﺮ ﻫﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ در
ﺑﺮش ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﻋﺎﺷﻮراﯾﯽ از ﻃﺮح درﺧﺖ ﻧﺨﻞ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺣﻤﻞ اﺟﺴﺎد را در

ﺻﺤﺮای ﮐﺮﺑﻼ داﺷﺘﻪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر
و ﺗﻼش ﻣﺎ اﻫﻤﯿﺖ دارد .ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮای ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﺎک ،ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی
ﻧﺎﭘﺎک را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﻢ .ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎ
دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻗﺒﺎدی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﻧﻮاﻗﺺ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ دوره از
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻟﺒﺎس ﻋﺎﺷﻮراﯾﯽ داﺷﺘﯿﻢ ،اﻓﺰود :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در دوره ﺑﻌﺪ،
ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﺪی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﯿﻢ.
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اﺑﺮاﻫﯿﻢ درﺳﺘﯽ – ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان – ﺑﻪﻋﻨﻮان
دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻨﺮان اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﮔﻔﺖ :ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻪ درد ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻫﻢ
ﺑﺮﺳﯿﺪ .آﯾﺎ ﺑﻪ وﻋﺪه و وﻋﯿﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دادهاﯾﺪ ،ﻋﻤﻞ
ﮐﺮدهاﯾﺪ؟ ﭼﺮا در ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﺎ ،ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وامﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺗﺎ ﺳﻪ درﺻﺪ ﺳﻮد ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ در اﯾﺮان اﯾﻦﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ؟ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎی
ﺧﻮﺑﯽ را ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ ،اﻣﺎ آنﻫﺎ را اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ .آﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺷﻮد؟ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ از آنﻫﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ
دارﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﮑﻼت و دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی زﯾﺎدی را دارﻧﺪ.
در اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ دوﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻟﺒﺎس ﻋﺎﺷﻮراﯾﯽ ﮐﻪ اول ﻣﻬﺮﻣﺎه در ﺗﺎﻻر
رودﮐﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،از اﺷﺮفاﻟﺴﺎدات ﻣﯿﺮﺑﺎﻗﺮی ،ﺳﻮده ﻣﺠﺮد ،ﻧﮕﺎر
ﮐﺎﻇﻤﯽ ،ﻏﺰال ﺑﻬﻤﻨﯽ ،رﻓﯿﻌﻪ رازﺑﺎﻧﯽ و ﻣﮑﯿﻪ ﺳﺎدات اﺑﺮاﻫﯿﻢزاده
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن و ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی داﻓﻌﯿﺎن ،زﯾﻨﺐ ﻫﻤﺪاﻧﯽﭘﻮر و ﻃﺎﻫﺮه
ﭘﯿﻠﺘﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﺎن ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻃﯿﺒﻪ ﻋﺰتاﻟﻠﻬﯽﻧﮋاد در
ﺑﺨﺶ ﻣﻘﺎﻻت ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺷﺪ .ﻣﺤﻤﻮد رﻓﯿﻌﯽﭘﻮر ،ﻓﺮجاﻟﻠﻪ ﺷﺠﺎﻋﯽ ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
زﯾﻨﺖﻟﻮ ،ﺣﺴﻦ ﺷﺮﯾﻔﯽ ،ﺣﺎج ﺗﻘﯽ ﻗﺎﻧﻊﻋﺒﺎدی و ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻣﻨﺼﻮری ﻧﯿﺰ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﯿﺮﻏﻼﻣﺎن ﻣﺪ و ﻟﺒﺎس ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ
دوﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻟﺒﺎس ﻋﺎﺷﻮراﯾﯽ ،ﺑﺎ ﻏﺰلﺧﻮاﻧﯽ و ﻣﺪاﺣﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد.
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